
                     

                     
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        
 

KLASA: 022-05/17-01/78 

URBROJ: 2177/05-02-17-1 

Kaptol,   07. rujna 2017. godine. 
  

 Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 49. Statuta Općine Kaptol („Službeni 

glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09, 02/13 i 06/13), Općinski načelnik Općine Kaptol podnosi 

slijedeće 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu za period od 01.01. 2017. godine do 30.06. 2017. godine 

 

 

 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 

odredbama Statuta Općine Kaptol podnosim izvješće o radu za period od 01.01.2017. godine 

do 30.06.2017. godine. 

 U  promatranom razdoblju,  obzirom da nemamo pročelnika JU odjela, značajan dio 

poslova  su administrativni prirode, tako da sam što raznih zaključaka i odluka općinskog 

načelnika  pripremio i donio ukupno 67 akata, te napisao nekoliko desetka raznih dopisa.  

 Kako u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata, osim 

proračuna, sve prijedloge za sjednice općinskog vijeća, a kojih je u promatranom razdoblju 

bilo četiri, pripremio sam osobno ili  kako sam već napomenuo uz pomoć knjigovodstvenog 

servisa, vezano za akte koji se tiču proračuna, odnosno financija, dok je zapisnike sa sjednica 

vodio i obradio moj zamjenik, gosp. Josip Soudek. 

 Za sve četiri sjednice pripremili smo ukupno 26 raznu odluku, zaključaka, pravilnika, 

planova i dr. 

 U okviru javne nabave imali smo nekoliko postupaka, točnije tri  postupka male 

nabave koju smo objavili  preko internet oglasnika bagatelne nabave, jednu veliku nabavu 

prvi puta provedenu sa tzv. e- nadmetanjem, za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda naselja Alilovci, nekoliko malih nabava sa manje radove kao i dva natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol, koje smo uspješno završili uz napomenu da smo neke 

nekretnine prodavali nekoliko puta do sada bezuspješno. 

 U promatranom razdoblju proveli smo i aplikacije na dva natječaja iz Programa 

ruralnog razvoja i to za uređenje makadamske nerazvrstane ceste Novi Bešinci- Bešinci, 

Mjera 7.2.2 i rekonstrukciju Trga V. Korajca u Kaptolu mjera 7.4.1.. 

Osim ovih aplikacija aplicirali smo i  sredstva iz nadležnih ministarstava tako da smo dobili 

sredstva Ministarstva graditeljstva u iznosu 110.000,00 Kn i Ministarstva regionalnog razvoja 



                     

u iznosu od 400.000,00 Kn za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnoih voda naselja 

Alilovci. 

 Temeljem provedenih ostalih javnih nabava izvršili smo i radove na modernizaciji 

dviju ulica  i to jedna na području naselja Podgorje, ulica tzv. Amidžani, a druga na području 

naselja Kaptol, odnosno Zelena ulica sa odvojcima. 

 Osim ovih ulica sanirana je prometnica u Komarovcima i to tzv. Petrićev odvojak. 

 Značajan dio vremena i sredstava utrošen je na radove oko održavanje nerazvrstanih 

cesta i sanacije, odnosno čišćenja odvodnih jaraka. 

 Od ostalih manjih građevinskih radova izvršili smo vanjsko uređenje, odnosno 

postavljanje toplinske ovojnice zgrade Društvenoga doma u Novim Bešincima,  uredili 

pristupni i parkirni prostor ispred Doma kulture u Alilovcima, sanirali stazu u groblju u 

Kaptolu,  izgradili centralni križ u groblju naselja Doljanovci, uklonili zgradu ruševnog doma 

u Bešincima  te uz pomoć velike dizalice, DVD-a Kaptol i nesebičnom trudu djelatnika 

Komunalnog pogona, gosp. V. Juranovića uklonili velika stabla borova iz groblja u naselju 

Češljakovci. 

 U naselju Kaptol, u Požeškoj ulici izgradili smo i postavili nadstrešnicu na 

autobusnom stajalištu. 

 Naravno ovdje moram spomenuti da smo izradili projekt za izgradnju pješačke staze u 

Vetovačkoj i Veličkoj ulici od čega je Županijska uprava za ceste  izdradila dio kroz 

Vetovačku licu  u dužini od 900,00 m kao i mali odvojak Vetovačke ulice. 

 Naravno značajan dio vremena potrošen je na koordinaciju i provedbu drugih malih 

projekata koje smo provodili, a tiču se izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture od 

sanacije nerazvrstanih cesta do drugih malih projekata vezanih za malu infrastrukturu.  

 Početkom lipnja, kroz Program javnih radova u suradnji sa HZZ-om, zaposlili smo tri 

naša sugrađana, iz skupine teško zapošljivih osoba, a isto tako napustila nas je i djeltanica 

Komunalnog pogona, koja je otišla potražiti kvalitetniju egizistenciju u inozemstvo, tako da je 

Komunalni pogon ostao sa dva djelatnika i u pomoć im uskaču djaltanici Javnih radova. 

 Kao  izravni predstavnik izvršne vlasti morao sam voditi računa o funkcioniranju 

cjelokupnog  društvenog života stanovnika općine, od kulture i sporta do zaštite i spašavanja. 

 Ovdje je svakako bilo najbitnije osigurati redovito financiranje svih ovih djelatnosti, a 

što smo i uspjeli sa skromnim proračunom, koji je i ove  godine pretrpio veliku štetu koja je 

posljedica direktnog udara  zadnje porezne reforme, koja je išla na štetu lokalnih samuprava. 

 U navedenom periodu nismo zaboravili ni naše najugroženije sugrađane tako da smo 

kroz sustave pomoći od jednokratnih do uskršnjih bonova u suradnji sa Crvenini križem, kroz 

projekt „Fead“ (Fonda europske pomoći za najpotrebnije)  osigurali mjesečne pakete, hrane i 

higijenskih potrepština za 57 kućanstava. 

 Tijekom mjeseca svibnja organizirali smo naš tradiconalni festival pjevača amatera, 

43. po redu, a koncem lipnja obilježili smo i naš Dan Općine i blagadan sv. Petra i Pavla, 

svečanom sjednicom općinskog vijeća u Vatrogasnom domu u Kaptolu, otvorenjem 

novouređene pješake staze u Vetovačkoj ulici, početkom radova na uređaju za pročišćavanje 

otpadnih voda naselja Alilovci, otvorenjem pričaonice za djecu u suradnji sa Gradskom 

knjižnicom i čitaonicom iz Požege i zakladom Slagalica te primopredajom vatrogasnog 

navalnog vozila DVD-u Kaptol, a koji je  već peta donacija Vlade pokrajine Tirol iz Austrije 

našoj Općini. 



                     

 Teškoća poslovanja ogledala se u činjenici značajno smanjene gospodarske aktivnosti 

na području cijele države pa tako i našem ruralnom prostoru, kojeg je na žalost u potrazi za 

kvalitetnijom egzistencijom napustio značajan dio naših sugrađana, a što je za posljedicu 

imalo i  smanjene i neredovite prihode proračuna, čiji se trend smanjivanja nastavio i tijekom 

2017. godine.  

 No svakako najveći gubitak naše zajednice, očitovan kroz odlazak naših sugrađana u 

potrazi za kvalitetnijom egzistencijom  je i problem smanjenja broja  novorođene djece, već 

nekoliko godina unatrag, a  što se svakako najviše odrazilo na broj učenika u Osnovnoj školi  

Kaptol, koji je prepolovljene u odnosu na broj iz 2005. godine, kada smo počeli sa izgradnjom 

školsko športske dvorane, a što za posljedicu ima stvaranja tehnološkog viška učitelja i 

profesora. 

 Moramo ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o. i Komunalca 

Požega d.o.o. sudjelovao na nekoliko sjednica, a isto tako kao načelnik  općine sudjelovao 

sam na koordinacijama načelnika i gradonačelnika Požeško-slavonske županije.  

 Dakako moram ovdje još istaći da smo u promatranom razdoblju imali i lokalne izbore 

te da sam, zajedno sa svojim zamjenikom dobio povjerenje naših sugrađana da u suradnji sa 

općinskim vijećem i dalje zajedno brinemo za  svekoliki razvoj naše lokalne zajednice. 

 Poštovani, u ovom kratkom izvješću nastojao sam prikazati samo glavni dio mojih 

aktivnosti, aktivnosti moga zamjenika te aktivnosti općinske uprave, koje sam provodio 

zajedno sa suradnicima, no moram reći da je tu bilo i niz drugih poslova od protokolarnih 

obveza do raznih pribivanja na  raznim drugim sjednicama  i predavanjima.  

 

 

 

Općinski načelnik: 

         Mile Pavičić, ing., v.r. 

 

 


